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ICMS. REPETIÇÃO DE

RECURSO VOLUNTÁRIO
LEI 1.288/2001 – A existência de contradição entre a narra
fatos apurados implica o cerceamento 
que as respectivas infrações são sujeitas a aplicação de dispositivos legais distintos
razão pela qual a exigência tributária
anulação por erro formal, nos termos do inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de 
R$36.684,91 (trinta e seis mil
centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, relativo ao período de 01/01/2007 a 30/06/2007, conforme constatado por 
meio do levantamento da conta caixa em 

 
Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 

apresentando impugnação tempestiva.
 
A julgadora conheceu da impugnação e negou

procedente o auto de infração, em sua integralidade, acrescidos das 
legais. 
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NOSSA FAZENDINHA COM DE GEN ALIMENT 
LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.067.911-7 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

REPETIÇÃO DE AUDITORIA. SUPRIMENTO DE 
RECURSO VOLUNTÁRIO. ERRO FORMAL. NULIDADE. ART. 28, 

existência de contradição entre a narrativa da irregularidade
implica o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, haja vista 

respectivas infrações são sujeitas a aplicação de dispositivos legais distintos
exigência tributária reveste-se de vícios que

por erro formal, nos termos do inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. UNÂNIME.

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de 
(trinta e seis mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e um 

centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, relativo ao período de 01/01/2007 a 30/06/2007, conforme constatado por 
meio do levantamento da conta caixa em anexo. 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 
apresentando impugnação tempestiva. 

A julgadora conheceu da impugnação e negou-lhe provimento, julgando 
procedente o auto de infração, em sua integralidade, acrescidos das 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

NOSSA FAZENDINHA COM DE GEN ALIMENT 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

SUPRIMENTO DE CAIXA. 
. ART. 28, INCISO II, DA 

a irregularidade e os 
o direito de defesa do contribuinte, haja vista 

respectivas infrações são sujeitas a aplicação de dispositivos legais distintos, 
que impõem a sua 

por erro formal, nos termos do inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001. 
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

. UNÂNIME. 

O contribuinte foi autuado por deixar de recolher o ICMS no valor de 
seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e um 

centavos), referente às saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro 
próprio, relativo ao período de 01/01/2007 a 30/06/2007, conforme constatado por 

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo comparece aos autos 

lhe provimento, julgando 
procedente o auto de infração, em sua integralidade, acrescidos das cominações 
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Intimado da sentença de primeira instância, o contribuinte apresentou 
tempestivamente recurso voluntário, aduzindo que a presunção do fisco de que os 
ingressos no caixa da empresa são suprimentos ilegais não pode prosperar. 

 
Ressalta que a operação ocorre da seguinte forma: a empresa emite 

cheque para ingresso no caixa da empresa e, posteriormente, essa quantia é 
utilizada para pagamento de duplicatas e fornecedores, tudo a critério administrativo 
da empresa. 

 
Assim, todo débito do caixa sob o título “cheque compensado” possui sua 

contrapartida na conta bancos. Dessa forma, a comprovação da origem do 
numerário é facilmente demonstrada, conforme cópias do livro razão que deixam 
inconteste esta afirmativa. 

 
Argumenta ainda, que já ficou firmado entendimento de que os 

suprimentos à conta caixa serão considerados ilegais quando o contribuinte não 
lograr êxito em comprovar o efetivo ingresso da receita e a origem do numerário. 

 
Por fim, assevera que a empresa tem como objeto social a venda de 

gêneros alimentícios, os quais, em sua maioria são sujeitos à Substituição tributária, 
onde já sofreram a devida incidência do imposto estadual, não restando ao fisco 
reclamar acerca de possíveis saídas não tributadas. 

 
Ao final, pugna pela improcedência do auto de infração. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, pede que o auto seja 

convertido em diligência para que o autuante ou seu substituto atenda os seguintes 
itens: proceder com um demonstrativo indicando os documentos probatórios como 
suprimentos ilegais e juntada de documentos fiscais referentes ao período 
fiscalizado. 

 
Em despacho, o chefe do CAT, considerando que a Representação 

Fazendária somente pode propor diligências ao COCRE, retorna os autos ao 
Representante Fazendário para observância do inciso IV do art. 5o da Lei 1.288/01. 

 
Em nova manifestação, a Representação Fazendária recomenda que seja 

mantida a sentença prolatada em primeira instância, a julgar pela procedência do 
auto. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO – VISTA 
 
 
Inicialmente, importa refletir que se trata de repetição de auditoria que 

identifica infração decorrente de operação de saída de mercadorias tributadas não 
registradas, de acordo como os fatos narrados no auto de lançamento da exigência 
fiscal, a seguir transcritos: 

 



Publicação no Diário Oficial no 3.633, 22 de maio de 2012 
 

3 

“DEIXOU DE RECOLHER O ICMS NA IMPORTÂNCIA DE 
R$36.684,90 (TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E 
QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AS 
SAÍDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS E NÃO REGISTRADAS 
NO LIVRO PRÓPRIO, NO VALOR CONTÁBIL DE R$215.793,58 
(DUZENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS 
REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS) RELATIVAS AO 
PERÍODO DE 01/01/2007 À 30/06/2007, CONFORME FOI 
CONSTATADO POR MEIO DO LEVANTAMENTO DA CONTA 
CAIXA, EM ANEXO.”. (grifamos) 

 
A descrição da infração apurada indica suscinta e objetivamente a 

ocorrência de saída de mercadorias tributadas e não registradas. Por outro lado, há 
informações de que essa omissão foi constatada por meio de elementos probantes 
de operações que injetaram recursos na conta caixa. 

 
Ora, não se pode confundir auditoria em conta mercadoria com auditoria 

em conta caixa, pois são procedimentos totalmente diferentes. 
 
O primeiro tem por objetivo averiguar se o contribuinte supriu 

irregularmente o caixa com recursos de origem desconhecida, ou não comprovada. 
 
O segundo tem por finalidade a verificação das saídas de mercadorias 

tributadas mediante arbitramento com base nas margens de lucro bruto atribuídas à 
atividade econômica da empresa, nos termos da legislação aplicável a essa matéria. 

 
Assim, a acusação consignada na peça fiscal mostra-se indecisa entre 

uma e outra situação, revelando a existência de contradição entre a narrativa das 
circunstâncias do ilícito e os fatos apurados, concomitantemente, haja vista que a 
qualificação das respectivas infrações, neste caso, enseja a aplicação de 
dispositivos legais distintos, razão pela qual a ação fiscal reveste-se de imperfeição 
que implica a sua anulação, por erro formal, em virtude da incoerente descrição do 
fato infringente a fim de que outra auditoria seja realizada com o desiderato de 
sanear os vícios evidenciados nesse trabalho.  

 
O procedimento de auditoria adotado pelo autuante está em conformidade 

com o disposto no art. 21, inciso I, alínea “b”, da Lei 1.287/2001, a seguir transcrito. 
 

“Art. 21.  Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, salvo prova 
em contrário: 
 
I – o fato de a escrituração indicar: 
................................................................................................................ 
 
b) suprimentos de caixa não comprovados; 
..............................................................................................................” 

 
Ao perscrutarmos os autos, observamos que a exigência tributária está 

embasada em documentação contábil decorrente, entre outras, de operações 
financeiras que não transitam pelo caixa da empresa, simulações de empréstimos, 
etc, cujos fatos a legislação atribui ao contribuinte a prova da sua improcedência, 
enquanto que o lançamento fiscal noticia a saída não registrada de mercadorias 
tributadas, cujo ônus da prova cabe ao Fisco. 
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Em virtude dessa ocorrência, o autuante entendeu que o sujeito passivo 

teria incorrido, também, nas disposições contidas no art. 44, da Secção XVIII, da 
mesma Lei, que trata das obrigações de fazer dos contribuintes e responsáveis. 

 
Ora, por essa infração, o sujeito passivo, estaria sujeito à aplicação de 

multa formal, por descumprimento de obrigação acessória, prevista no inciso II, do 
referido artigo, que assim se expressa: 

 
Seção XVIII 

Das Obrigações dos Contribuintes e dos Responsáveis 
 

Subseção I 
Das Obrigações 

 
“Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído;” 

 
Reportando aos fundamentos suscitados pelo julgador monocrático para 

julgar procedente a imposição tributária, observa-se que houve abordagem dos 
indícios de provas e dos aspectos legais, mas não se vislumbra análise da descrição 
da infração contida na peça fiscal. 

 
Desta forma, decidiu o sentenciante que: “Diante do exposto, conheço da 

impugnação apresentada para negar-lhe provimento e julgar por sentença 
PROCEDENTE o auto de infração no 2011/001833 ...”. 

 
Não assiste razão ao julgador singular. A presença das precitadas 

inexatidões, inquestionavelmente, dá causa à nulidade do lançamento por defeito de 
estrutura e vício formal, estampada, como já dito, pela divergência entre os 
elementos que compõem o libelo basilar, cuja harmonia é indispensável à correta 
configuração desse ato jurídico-administrativo. 

 
A conjunção dessas circunstâncias caracteriza a situação prevista no 

inciso II, do art. 28, da Lei 1.288/2001, in verbis: 
 

“Art. 28. É nulo o ato praticado: 
(...) 
 
II – com cerceamento de defesa;” 

 
Por força do exposto, não posso desconsiderar que a ocorrência dos 

equívocos destacados vicia a constituição do crédito tributário efetuada pelo Fisco. 
 
 Pelas razões de fato e de direito apresentadas, conheço do recurso 

voluntário, dou-lhe provimento e julgo nula a exigência tributária, formalizada por 
meio do auto de infração em questão, ficando consignada a realização de um novo 
procedimento fiscal, nos termos do inciso II, do artigo 173, do CTN, em atendimento 
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ao pedido do representante da Fazenda Pública Estadual, haja vista que o presente 
lançamento foi desconstituído por erro formal. 

 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da reclamação tributária, arguida pelo 
conselheiro Deides Ferreira Lopes, por não haver correlação entre o levantamento 
fiscal, o histórico do auto de infração e os dispositivos legais infringidos e julgar 
extinto o processo sem julgamento de mérito. Os Senhores Daniel Almeida Vaz e 
Heverton Luiz de Siqueira Bueno fizeram sustentação oral pela Recorrente e 
Fazenda Pública, respectivamente. O Representante Fazendário sugeriu o 
refazimento dos trabalhos de auditoria, conforme prevê o Regimento Interno.  
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker, Luiz Carlos da Silva Leal e com voto vencedor Deides Ferreira 
Lopes. Presidiu a sessão de julgamento aos 30 dias do mês de abril de 2012, o 
conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, Palmas, TO, aos 18 dias do mês de maio de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente. 

 
 
 

Fernanda Teixeira Halum, 
Conselheira Relatora. 

 
 
 

Deides Ferreira Lopes, 
Conselheiro voto vencedor. 


